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Läkemedelsbiverkningar 
rapporterade hos katt samt hos 
människor som behandlat djur

LÄKEMEDELSBIVERKNINGAR HOS DJUR 2018, DEL 6

I tidigare artiklar i Svensk Veterinärtidning har det redogjorts för biverkningar hos häst, nöt, får, get, svin och 
hund som har rapporterats till Läkemedelsverket under 2018. I föreliggande artikel redovisas biverkningarna 
som har rapporterats hos katt samt reaktioner hos människor i samband med behandling av djur.

KATT
Vacciner
De flesta biverkningsrapporterna för katt som inkommit 
under 2018 gäller vaccinationsbiverkningar (Figur 1). För 
katt finns följande basvacciner: (1) Vaccin mot kattens 
parvovirus (felint parvovirus; kallas även felint panleukopeni-
virus); (2) vaccin mot kattens herpesvirus (felint herpesvirus 
typ 1; kallas även felint rhinotrakeitvirus); och (3) vaccin mot 
kattens calicivirus (felint calicivirus). Kattens parvovirus 
orsakar kattpest. Viruset angriper och skadar slemhinnan 
i gastrointestinalkanalen och kan även ge panleukopeni. 
Kattens herpesvirus ger en infektion i de övre luftvägarna. 
Kattens calicivirus orsakar konjunktivit, näsflöde och 
stomatit och kan även ge polyartrit. Kattsnuva är en övre luft-
vägsinfektion som ofta involverar flera infektionsagens såsom 
herpesvirus och calicivirus och bakterier såsom Bordetella 
bronchiseptica och kattens klamydia (Chlamydophila felis). 
Det finns vaccin mot kattens klamydia och även mot felin 
leukemi eller kattleukos, som orsakas av kattens leukemivirus 
(FeLV).

I Tabell 1 ges en beskrivning av de rapporterade vaccina-
tionsbiverkningarna. Det finns 26 rapporter för Nobivac 
Tricat Novum vet (innehåller levande försvagade parvo-, 
herpes- och calicivirus), det finns fem rapporter för Nobivac 
Ducat vet (innehåller levande försvagade herpes- och calici-
virus), det finns fyra rapporter för Purevax RCP (innehåller 
levande försvagade parvo- och herpesvirus och inaktiverat 

calicivirus), det finns en  rapport för Purevax RCPCh 
(innehåller levande försvagade parvo- och herpesvirus, 
inaktiverat calicivirus samt levande försvagat Chlamydophila 
felis) och det finns en rapport för Purevax RC (innehåller 
levande försvagat herpesvirus och inaktiverat calicivirus). Det 
finns också två rapporter för Nobivac Rabies vet, en rapport 
för Rabisin vet och en rapport för Nobivac Tricat Novum vet 
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Figur 1. De flesta biverkningsrapporterna för katt rör 
vaccinationsbiverkningar.
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+ Nobivac Rabies vet (rabiesvaccinerna innehåller avdödade 
rabiesvirus). 

   De flesta biverkningsrapporterna rör katter som inom 
ett par timmar efter vaccinationerna reagerat med symtom 

såsom nedsatt allmäntillstånd, hastig andning, klåda, urti-
karia, erytem, svullnad i ansiktet (angioödem), kräkningar 
och diarré. Katterna återhämtade sig som regel inom ett par 
timmar upp till någon dag. I ett par fall blev katterna en kort 

Preparat
Antal 

rapporter
Symtom

Nobivac 
Tricat 

Novum vet
26

De flesta rapporterna rör katter (både kattungar och vuxna katter) som inom ett par timmar efter 
vaccinationerna reagerade med symtom såsom nedsatt allmäntillstånd, hastig andning, klåda, urti-
karia, erytem, svullnad i ansiktet (angioödem), kräkningar och diarré. Katterna återhämtade sig som 
regel inom några timmar upp till någon dag. I ett par fall blev katterna en kort stund efter vaccinatio-
nerna mycket dåliga med symtom såsom bleka slemhinnor, svag puls, takykardi, dyspné, kräkningar 
och diarré (anafylaktisk chock). Flest rapporter finns för huskatt och Ragdoll, men rapporter finns 
även för Helig Birma, Maine coon, Europé och Brittisk korthår. En katt (Helig birma/huskatt, 6 mån) 
hittades död i sin bur ett par timmar efter vaccinationen. En katt (Helig birma, 16 mån) blev två 
dagar efter vaccinationen letargisk, och hade svårt att andas och trots intensivbehandling dog den 
fyra dagar senare. En katt (huskatt, 1 år) fick en reaktion på injektionsstället i nacken. Det finns sex 
rapporter där kattungar ett par dagar efter vaccinationerna reagerat med tecken på artrit (feber, 
hälta, smärta) på ett eller flera ben (3 rapporter för vardera huskatt och Ragdoll; 8 v gamla kattungar 
i fem fall; 9 v gamla kattungar i ett fall). I en rapport meddelas att två katter (Maine coon, 3 och 6 år) 
cirka 7 månader efter vaccinationerna visade symtom på kattsnuva, med sänkt allmäntillstånd, gult 
sekret från nosen och kletiga ögon (”lack of expected efficacy”). Den ena katten blev mycket dålig 
och avlivades.

Nobivac 
Ducat vet

5

En katt (Ragdoll, 3 år) reagerade efter två timmar med kräkningar, diarré, svullen nos och röda slem-
hinnor. Hos en katt (huskatt, 4 år) sågs oro, andnöd och klåda efter en timme. Hos en katt (Ragdoll, 3 
år) sågs efter tre timmar kräkning som enda symtom. En katt (Ragdoll, 3 år) fick en reaktion på injek-
tionsplatsen. En katt (Ragdoll, 8 år) fick en akut anafylaktisk reaktion och trots intensivbehandling 
dog den.

Purevax 
RCP

4

En katt (huskatt, 1,5 år) reagerade efter några minuter med forcerad andning och takykardi. En katt 
(huskatt, 7 mån) fick på injektionsstället en svullnad som utvecklades till en nekros. Hos en katt 
(Orientalisk, 1 år) sågs nedsatt allmäntillstånd och kräkning samt alopeci på injektionsstället. Hos 
en katt (huskatt, 13 år, 9 mån.) sågs efter ett par timmar hyperventilation, sekret från näsan, nys-
ningar, vinglighet och feber. Symtomen varade i cirka tre dagar.

Purevax 
RCPCh

1
Fyra av fem vaccinerade kattungar (Ragdoll, 10 veckor) reagerade efter fem dagar med nedsatt 
allmäntillstånd, inappetens, feber, hälta och vinglighet i bakpartiet

Purevax RC 1 Katten (huskatt, 13 år) blev dämpad, vinglig och fick ont i bakbenen efter ett par timmar.

Nobivac
Rabies vet

2
Hos två katter (huskatter, 6 år och 12 år) sågs efter cirka tre veckor svullnader/ knutor på platserna 
för vaccinationerna. Hos den ena katten exciderades svullnaden. Patologisk anatomisk diagnos: 
granulomatös pannikulit med eosinofili.

Rabisin vet 1
I rapporten meddelas att två katter (Ragdoll, 11 och 13 år) tappat pälsen på cirka 3x5 cm stora områ-
den på injektionsplatserna.

Nobivac Tricat 
Novum vet + 

Nobivac 
Rabies vet

1
Rapporten rör en katt (Siames, 9 år) som fick neurologiska symtom och dog två dagar efter vacci-
nationen. Obduktion visade en meningit orsakad av svampen Cryptococcus, vilket bedömdes vara 
orsaken till att katten insjuknade och dog.

Tabell 1. Kortfattad beskrivning av vaccinationsbiverkningar hos katt 2018.
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stund efter vaccinationerna mycket dåliga med symtom såsom 
bleka slemhinnor, svag puls, takykardi, dyspné, kräkningar 
och diarré.

Det är troligt att de biverkningar som beskrivits ovan orsa-
kas av allergiska reaktioner, som framkallas av att antigenet 
(dvs någon vaccinkomponent) interagerar med IgE-antikrop-
par bundna till mastceller och även till basofila granulocyter 
(typ 1-allergi). Detta leder till en degranulering av cellerna 
med frisättning av histamin och andra vasoaktiva aminer, som 
i sin tur initierar produktion av inflammatoriska mediatorer 
och cytokiner. Karakteristiskt för mastcellerna är att de omger 
blodkärl och är särskilt talrika i bindväven och i slemhinnorna 
som bildar gränser mellan den yttre och inre miljön, såsom 
hud, magtarmkanal och andningsvägar. Vid de allergiska 
reaktionerna erhålls därför huvudsakligen effekter i vävnader 
som är i kontakt med kroppsytor, dvs hud (klåda, urtikaria, 
erytem, angioödem), magtarmkanal (diarré, kräkningar) 
och andningsvägar (bronkokonstriktion, lungödem). De 
svåraste allergiska reaktionerna (anafylaktisk chock) kommer 
i regel snabbt och kan leda till blodtrycksfall, dyspné och 
medvetslöshet.

I Tabell 1 anges kortfattat andra biverkningar som rap-
porterats för de olika vaccinerna, liksom katternas raser och 
åldrar i de här aktuella fallen. Nedan diskuteras några av dessa 
biverkningsrapporter.

Det finns sex rapporter för Nobivac Tricat Novum vet och en 
rapport för Purevax RCPCh (se Tabell 1) där kattungar några 
dagar efter vaccinationerna fått tecken på artrit, med feber 
och hälta på ett eller flera ben (Figur 2). Det är välkänt att 
kattungar kan drabbas av artriter i samband med vaccine-
ring mot calicivirus (2, 3) och det finns sedan tidigare flera 
sådana svenska biverkningsrapporter. Det är också välkänt 
att infektioner av calicivirus kan ge artriter hos kattungar 
(”limping syndrome”) (4, 8, 11).  Hos en del kattungar ses hälta 
medan andra kattungar reagerar med generell eller lokaliserad 
stelhet, som manifesteras som nästan komplett ovilja att röra 
sig. Symtomen försvinner som regel inom 2 till 3 dygn utan 
några kvarstående effekter. Andra symtom som kan ses vid 
calicivirusinfektioner är stomatit, konjunktivit, näsflöde och 
snörvlingar. Det finns en stor variation i virulens hos olika 
stammar av calicivirus och benägenheten att ge artriter kan 
variera. Det har även föreslagits att limping syndrome i sam-
band med vaccinationer i en del fall skulle kunna orsakas av en 
calicivirusinfektion som katten ådragit sig samtidigt som den 
vaccinerades.

Vid calicivirusinfektioner har calicivirusproteiner identi-
fierats i synovialmembranen i lederna. Undersökningar tyder 
på att virusproteiner finns bundna till antikroppar (IgG) och 
således föreligger som immunkomplex (typ lll-allergi) (1). 
Detta ger i sin tur upphov till en akut inflammatorisk process 
som resulterar i artrit. Mekanismen för artriterna vid vaccine-
ring mot calicivirus antas vara densamma som vid infektion av 
calicivirus, dvs en immunkomplexdeponering med en inflam-
mation som följd. 

Hos två katter (huskatter 6 och 12 år) sågs efter cirka tre 
veckor svullnader/knutor på platserna för vaccinationer med 

Nobivac Rabies vet. Hos den ena katten exciderades svull-
naden/knutan och undersöktes histopatologiskt. Utlåtandet 
lyder: ”I subkutis ses en kraftig inflammatorisk reaktion. 
Den inflammatoriska cellpopulationen består i huvudsak av 
lymfocyter blandat med plasmaceller. Vidare finns måttligt 
till ställvis rikligt med eosinofiler. Det finns även nekroser 
och fistelgångar. Den inflammatoriska reaktionen sträcker sig 
rakt ner i de djupare delarna av dermis. I dermis domine-
rar lymfocyterna. Inga tecken på neoplasi eller malignitet. 
Sammantaget en granulomatös pannilkulit med eosinofili. 
Förändringen sannolikt injektionsinducerad. Dock inga tecken 
på sarkom. 

PAD: Granulomatös pannikulit med eosinofili. 
Vaccininducerad?”

Det är välkänt att injektionsrelaterade sarkom i sällsynta 
fall kan förekomma hos katt (6). Problemet uppmärksamma-
des först i början på 1990-talet av patologer vid universitetet 
i Pennsylvania i USA i samband med att man såg att vaccina-
tioner av katter mot rabies kunde leda till lokala reaktioner 
på injektionsplatserna i form av granulomatösa pannikuliter 
(pannikulit = inflammation i den subkutana fettvävnaden), 
som i en del fall kunde ge upphov till tumörer. Patogenesen 
anses innefatta en inflammatorisk reaktion som leder till en 
proliferation av fibroblaster och myofibroblaster, som i en 
del fall kan resultera i en malign transformation. I tumörerna 
har övergångszoner mellan inflammatoriska granulom och 
sarkom identifierats, vilket indikerar att en inflammatorisk 
reaktion föregår transformationen till sarkom (7). Det har 
påpekats att de injektionsrelaterade sarkomen består av 
heterogena samlingar av celler och att multipla prov från olika 
områden bör tas för att en definitiv diagnos ska erhållas (9). 

Injektionsrelaterade sarkom har främst relaterats till vacci-
ner, men även andra ämnen som ger en lokal inflammatorisk 
reaktion på injektionsplatsen kan orsaka dessa tumörer. När 
det gäller rabiesvaccin så är det sedan tidigare känt att detta 

Figur 2. Vaccinationer av kattungar med vacciner som innehåller en
caliciviruskomponent kan orsaka artriter.
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vaccin är benäget att ge lokala reaktioner på injektionsstället. I 
en undersökning studerades förekomsten av lokala reaktioner 
på injektionsplatserna hos katter som vaccinerades mot rabies, 
parvovirus (panleukopenivirus), herpesvirus (rhinotrakeitvi-
rus), calicivirus eller leukemivirus (10). Endast vaccinet mot 
rabies gav palperbara reaktioner hos alla katterna och aspirat 
som togs från vaccinationsplatserna visade att det endast var 
för detta vaccin som ökande inflammatoriska reaktioner kunde 
ses under veckorna efter vaccinationerna (ökad förekomst av 
lymfocyter och makrofager). Benägenheten hos rabiesvaccin 
att ge lokala inflammatoriska reaktioner kan antas vara en 
riskfaktor för tumöromvandling. Som beskrivits ovan finns det 
dock i det här aktuella fallet inga tecken på sarkom. 

En rapport rör en katt (siames, 9 år) som på kvällen inkom 
till en klinik två dagar efter att den på en annan klinik hade 
vaccinerats med Nobivac Tricat vet och Nobivac Rabies vet. 
Det anges att katten ”ryckte till vid sticket”. Dagen efter vacci-
nationen var katten dämpad och ”verkade ha ont i nacken”. På 
morgonen nästa dag var katten alltmer dämpad och då den på 
kvällen inkom till kliniken var allmäntillståndet ännu sämre 
och den föll omkull och kunde inte gå. Katten ömmade kraftigt 
vid palpation över nacken. Den undersöktes allmänt och 
neurologiskt men blev snabbt sämre och dog cirka två timmar 
efter den första undersökningen på kliniken. 

Vid obduktion konstaterades i höjd med första halskotan en 
liten ytlig blödning som främst var kopplad till ryggmärgens 
ventrala hinna. Vid mikroskopisk undersökning av området 
kring blödningen sågs jästsvampsliknande celler i hinnorna 
runt lillhjärnan med spridning ner i hinnorna längs kraniala 
ryggmärgen. Svampcellerna hade en stor icke-färgad kapsel 
och visade delning med så kallad ”narow base budding”, vilket 
är karaktäristiskt för svampen Cryptococcus. De svamplik-
nande cellerna kunde även ses i lungorna, där de gett upphov 
till en inflammatorisk reaktion med makrofager. PAD: 
Meningit orsakad av svampen Cryptococcus. 

Hos katt är Cryptococcusinfektion (”cryptococcos”) 
den vanligaste svampsjukdomen (5). Katterna infekteras 
vanligen genom inhalation av svampens jästceller som via 
nässlemhinnan når olika vävnader. Ett upptag i hjärnan 
och hjärnhinnorna kan leda till att katterna får en allvarlig 
meningit. Cryptococcos finns främst i länder med tropiskt 
eller subtropiskt klimat, men är ovanlig i kallare länder. 
Sjukdomen förekommer hos olika djurslag och ses även hos 
människa (särskilt immunosupprimerade personer; t.ex. 
vid AIDS) och den har som regel en lång inkubationstid 
(veckor eller månader). En fråga är varför katten i det här 
aktuella fallet insjuknade och dog i direkt anslutning till 
vaccinationen. En trolig förklaring är att katten haft en latent 
Cryptococcusinfektion och att vaccinationen gjorde att 
denna hastigt blossade upp och fick ett akut förlopp. 

Hos två katter (maine coon, 3 och 6 år) sågs cirka 7 måna-
der efter att de vaccinerats med Nobivac Tricat Novum vet 
ett sänkt allmäntillstånd, de hade kraftig rodnad i hals och 
svalg, rikligt med ”gul klet” i nos och ögon och de var snoriga 
och andades med öppen mun. En av katterna blev mycket 
dålig och beslut togs om avlivning. Svabbprov (SVA) var 

positivt för herpes- och calicivirus. Katterna hade således 
trots att de vaccinerats fått kattsnuva. Vacciner mot kattens 
herpes- och calicivirus är basvacciner för katt i Sverige. Det 
anges att vaccinationerna lindrar de kliniska symtomen, men 
katter kan ändå infekteras och vara möjliga smittkällor för 
andra katter. Hos en del katter kan vaccinationerna endast 
ge en svag skyddseffekt p.g.a. den variation i immunsvar som 
normalt finns i en djurpopulation. Immunosuppression p.g.a. 
infektion, stress eller undernäring kan också ge en försämrad 
skyddseffekt. 

Beträffande frågan hur vanligt det är med vaccinations-
biverkningar hos katt: man brukar dela in biverkningar 
utifrån frekvens i fem grupper: mycket vanliga: fler än 1/10; 
vanliga: färre än 1/10, fler än 1/100; mindre vanliga: färre 
än 1/100, fler än 1/1000; ovanliga: färre än 1/1000, fler än 
1/10 000; och mycket ovanliga: färre än 1/10 000. Statistik 
över försäljningen av vacciner hämtar Läkemedelsverket från 
eHälsomyndigheten, som är en myndighet som bl.a. ger infor-
mation om hur mycket av olika läkemedel (inkl. vacciner) som 
säljs i Sverige. Beräkningar som baseras på denna försälj-
ningsstatistik och på antalet inkomna biverkningsrapporter 
visar att för de vacciner som här är aktuella för frekvens-
bedömning så finns biverkningarna för Nobivac Tricat Novum 
vet och Nobivac Ducat vet inom frekvenskategorin ”ovanliga 
biverkningar” och för Purevax RCP inom frekvenskategorin 
”mycket ovanliga biverkningar”. Detta indikerar att det inte är 
någon av dessa vacciner som i betydande utsträckning avviker 
i biverkningspotential. Hur stor den verkliga biverknings-
frekvensen är finns det dock inte något definitivt svar på då 
den är beroende av antalet inkomna biverkningsrapporter till 
Läkemedelsverket och att det därvid troligen finns en avsevärd 
underrapportering. 

Beträffande de kattraser som finns med i rapporteringen: 
Det finns 15 biverkningsrapporter för huskatter och 14 
biverkningsrapporter för ragdoll. Vad gäller andra kattra-
ser så finns det tre biverkningsrapporter för helig birma 

Figur 3. Det finns många biverkningsrapporter för katter som behandlats 
med antiparasitära medel som fästingprofylax. 
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och en biverkningsrapport vardera maine coon, brittisk 
korthår, europé, siames och orientalisk. Det finns också en 
biverkningsrapport för blandras huskatt/maine coon och en 
biverkningsrapport för blandras huskatt/helig birma. Ragdoll 
är den populäraste raskatten i Sverige och det går därför 
inte att säkert avgöra om det kan finnas en ökad känslighet 
för vaccinationsbiverkningar hos denna ras. Den kraftiga 
överrepresentationen av ragdoll i biverkningsrapporteringen 
indikerar dock att så kan vara fallet.

Antiparasitära medel
Bravecto (fluralaner)
Det finns sju biverkningsrapporter för Bravecto spot-on 
för katter, där den aktiva substansen är fluralaner, som 
tillhör substansgruppen isoxazoliner. Detta är ett syste-
miskt verkande medel mot fästingar och loppor. Fluralaner 
verkar som en antagonist till GABA- och glutamatreglerade 
kloridjonkanaler i parasiternas neuron, medan mammala 
GABA-reglerade kloridjonkanaler inte påverkas (Figur 3).

Fyra rapporter rör katter som fått lokala reaktioner på 
appliceringsplatserna för Bravecto spot-on (hos en katt en 
vätskefylld blåsa, rodnad och alopeci; hos tre katter endast 
alopeci). En rapport rör en katt som 10 dagar efter behandling 
med Bravecto spot-on plötsligt reagerade med okontrolle-
rade rörelser och vinglighet. Efter ett par timmar blev katten 
bättre. Det anges i produktresumén för Bravecto spot-on att 
det kan förekomma milda och övergående hudreaktioner på 
appliceringsstället och även kort efter administreringen apati, 
skakningar, aptitlöshet, kräkningar och hypersalivering. Två 
rapporter rör katter som började få fästingar cirka 1,5 månad 
efter behandling med Bravecto-spot-on. Det anges i produk-
tresumén att Bravecto spot-on för katter ”ger en bestående 
avdödande effekt mot loppor och fästingar under 12 veckor”.

Fipronil
Det finns tretton rapporter för Frontline vet spot-on och en 
rapport för Effipro spot on, som båda innehåller fipronil som 
aktiv substans. En rapport rör en katt som fick Frontline 
Comp spot-on (fipronil + S-metopren). Det finns också en rap-
port för en katt som fick Frontline vet spot-on + Program vet 
oral suspension (lufenuron). Fipronil tillhör substansgruppen 
fenylpyrazoler och verkar, liksom fluralaner, hos artropoder 
som en antagonist till specifika GABA- och glutamatreglerade 
kloridjonkanaler i parasiternas neuron. 

För Frontline vet finns en rapport där en katt reagerade 
med letargi och hypersalivering. I fyra rapporter meddelas 
att katterna fick lokala reaktioner på appliceringsplatserna 
för Frontline spot-on (alopeci, ulceration). I åtta rapporter 
meddelas att behandlingen med Frontline vet spot-on inte 
hade den förväntade effekten mot fästingangrepp. Rapporten 
för Effipro rör en katt som på appliceringsstället fick en lokal 
reaktion med alopeci och vätskande och kliande sår. 

I rapporten för Frontline Comp anges att preparatet sak-
nade antiparasitär effekt. Rapporten för Frontline + Program 
vet rör en katt som dagen efter behandlingen fick anfall då den 
under 2-3 minuter krampade, skakade och saliverade. Under 
påföljande natt hade katten anfall med cirka 45 minuters 

mellanrum och den fick dagen därpå tre anfall. Därefter 
upphörde anfallen, men katten var trött efteråt. I produkt-
resuméerna för Frontline vet spot-on och Frontline Comp 
anges att det i mycket sällsynta fall kan förekomma övergående 
lokala hudreaktioner på appliceringsstället och generell klåda 
eller håravfall. Vidare anges att hypersalivering, reversibla 
nervösa symtom (ökad känslighet för stimulering, depression 
och andra nervösa symtom), kräkningar och respiratoriska 
symtom också har observerats. S-metopren (som finns i 
Frontline Comp) imiterar juvenilt hormon (”insect growth 
regulator”) och anses vara en säker substans ur biverknings-
synpunkt. Lufenuron, som är den aktiva komponenten i 
Program vet, blockerar kitininkorporeringen i ägg- och larv-
stadierna hos loppor. Det anges i produktresumén för Program 
vet att biverkningar är sällsynta men att mag-tarmstörningar 
och hudreaktioner har rapporterats samt att CNS-påverkan 
kan förkomma i mycket sällsynta fall. 

Makrocykliska laktoner
Det finns sju biverkningsrapporter för katter som fått prepa-
rat innehållande makrocykliska laktoner, som är aktiva mot 
både mot nematoder (rundmaskar) och ektoparasiter 
(insekter/löss, loppor, myggor, akarider/fästingar och 
skabbdjur) och därför kallas endektocider. Dessa substanser 
är inaktiva mot cestoder (bandmaskar) och trematoder 
(flundror). Till gruppen hör avermektinerna och milbe-
mycinerna. Avermektinerna har en disackaridgrupp som 
milbemycinerna saknar. Avermektiner som är registrerade 
för katt är selamektin och eprinomektin. Milbemyciner 
som är registrerade för katt är milbemycin och moxidektin. 
Nedan anges kortfattat de biverkningar som rapporterats för 
de preparat där en makrocyklisk lakton finns med som en 
aktiv komponent. 

Stronghold spot-on (selamektin); en rapport. Katten fick 
en lokal reaktion på applikationsplatsen (sår,alopeci); läkning 
inom cirka en vecka.

Broadline spot-on (eprinomektin + fipronil + prazikvan-
tel + S-metopren); två rapporter. En rapport rör en katt som 
verkade ha klåda och kräktes två gånger. I en annan rapport 
meddelas att preparatet inte hade någon effekt mot lung-
maskinfestationer hos ett flertal behandlade katter.  

Milbemax vet tabletter (milbemycin + prazikvantel); tre 
rapporter. Hos en katt sågs kräkningar, diarré och hypersali-
vering efter någon dag. Hos en katt sågs efter ett par timmar 
ataxi, balansrubbningar, ljudkänslighet, takykardi och sänkt 
medvetande. Förloppet var utdraget och katten var efter cirka 
tio dagar fortfarande kraftigt påverkad. En katt blev dagen 
efter behandlingen trött och vinglig och hade svårt att hålla 
upp huvudet; den blev bättre någon dag senare. 

Advocate spot-on (moxidektin + imidakloprid); en rapport. 
Hos katten sågs efter några dagar svullnader först på ryggen 
och sedan på övriga delar av kroppen. Den bedömning som 
gjordes var att katten drabbats av en lymfoproliferativ process 
som inte var relaterad till behandlingen.

Biverkningar som kan ses för de makrocykliska laktonerna 
är främst neurologiska symtom såsom letargi, ataxi, pares 
och kramper. I ett par av de rapporter som beskrivits ovan 
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ses biverkningar av detta slag. De makrocykliska laktonerna 
verkar som agonister till glutamatreglerade inhibitoriska 
kloridjonkanaler i nerver hos parasiterna. De neurologiska 
effekter som kan ses hos däggdjur antas bero på att de fram-
kallar en agonistisk effekt på de GABA-reglerade inhibitoriska 
kloridjonkanaler som finns i hjärnan hos däggdjur. 

Beträffande de antiparasitära substanser som tillsammans 
med de makrocykliska laktonerna finns i några av preparaten 
ovan: Prazikvantel (som finns i Broadline och Milbemax vet) 
ändrar kalciumpermeabiliteten över parasiternas tegment 
och har generellt en låg toxicitet hos däggdjur. Imidakloprid 
(som finns i Advocate) binds till postsynaptiska acetylkolin-
erga nikotinreceptorer hos parasiterna och har en mycket god 
säkerhetsmarginal hos däggdjur. Verkningsmekanism och 
biverkningspotential för fipronil och S-metopren (som finns 
i Broadline) har beskrivits ovan. I de fall där den antiparasi-
tära behandlingen involverar mer än en aktiv substans är det 
ofta svårt att avgöra vilken/vilka komponent(er) som orsakat 
biverkningen.

Övriga antiparasitära medel
Det finns två rapporter för Seresto vet halsband som 
innehåller flumetrin (som är en pyretroid) och imidakloprid. 
Den ena rapporten rör en katt som på eftermiddagen efter 
appliceringen fick ett epileptiskt anfall som varade i 2-3 
minuter, därefter var katten trött. Den andra rapporten rör en 
katt som cirka 1,5 månader efter appliceringen av ett Seresto 
vet halsband blev inaktiv och fick små krustor i nacken. Anta-
let krustor och deras storlek ökade den påföljande veckan.  
Pyretroiderna verkar genom att öppna spänningsberoende 
natriumjonkanaler i nerver hos artropoderna, vilket leder 
till neuronal membrandepolarisation. I de fall neurologiska 
effekter erhålls hos däggdjur antar man att mekanismen 
för effekten på nervfunktionen är densamma som hos 
artropoderna.

Det finns tre biverkningsrapporter för katter som behand-
lats med Profender spot-on (emodepsid + prazikvantel). En 
katt kräktes efter ett par timmar och fick därefter alopeci på 
appliceringsstället. En katt fick ett stort eksem och kraftig 
klåda på appliceringsstället i nacken. En katt fick en kort 
stund efter behandlingen kraftig klåda på appliceringsstället. 
Klådan höll i sig i två dagar. Emodepsid (som tillsammans 
med prazikvantel ingår i Profender) binder hos parasiterna till 
presynaptiska s.k. latrofilinreceptorer, vilket ger en frisättning 
av en inhibitorisk neuropeptid. Det anges i produktresumén 
för Profender att kräkning och salivering kan förekomma i 
mycket sällsynta fall, samt att övergående alopecia, pruritus 
och inflammation har observerats på appliceringsplatsen.

En rapport rör en katt (Sphynx) som behandlades med 
Axilur vet tabletter (fenbendazol) från 21:a dräktighetsdagen 
och fjorton dagar framåt. Vid omkring dag 67 av dräktighe-
ten födde katten tre döda underutvecklade kattungar. En 
av kattungarna hade ett navelbråck innehållande tarmar 
(umbilikalt bråck). Det fanns inga tecken på missbildningar. 
Bensimidazoler, såsom fenbendazol, är främst aktiva mot 
nematoder (rundmaskar) och cestoder (bandmaskar). Hos 
parasiterna verkar bensimidazolerna genom att binda till 

beta-tubulin i mikrotubuli. Resultatet blir en hämning av 
bildningen av mikrotubuli. Mikrotubuli är intracellulära 
organeller som finns både hos däggdjur och parasiter och 
deltar i olika cellulära processer, såsom organellförflyttning i 
samband med endo- och exocytos samt att de leder rörelserna 
i kromosomerna under celldelningen. Hos parasiterna har 
dessa substanser en hög affinitet för beta-tubulinet, medan 
affiniteten för mammalt beta-tubulin är lägre.  Experimen-
tella undersökningar har visat att en del bensimidazoler (bl.a. 
albendazol) kan ge fosterskador, vilket antas bero på att sub-
stanserna hämmar celldelning och celldifferentiering genom 
att binda till mikrotubuli i fostervävnaderna. Det osäkert om 
fenbendazol kan ge fosterskador eftersom den tas upp relativt 
dåligt från tarmen. Den bedömning som kan göras i det här 
fallet är att det är möjligt att behandlingen med Axilur vet kan 
ha påverkat fosterutvecklingen, men att andra orsaker inte kan 
uteslutas. Man bör dock vara observant på att bensimidazoler, 
såsom fenbendazol, kan ge missbildningar och man bör avstå 
från att avmaska djur under den känsliga delen av fosterut-
vecklingen (den första tredjedelen).  

NSAID 
Det finns tretton rapporter för katter som behandlats med 
meloxikam (Metacam oral suspension i nio fall; Metacam 
injektionsvätska i två fall; Metacam injektionsvätska + Meta-
cam oral suspension i ett fall; Rheumocam injektionsvätska 
i ett fall). Det finns två rapporter för katter som behandlats 
med Metacam oral suspension + Vetrimoxin vet oral pasta 
(amoxicillin), en rapport för en katt som behandlats med Meta-
cam oral suspension + Synulox vet tabletter (amoxicillin) och 
en rapport för en katt som behandlats med Onsior tabletter 
(robenacoxib). Den gemensamma verkningsmekanismen för 
NSAID är att preparaten hämmar cyklooxygenas (COX-1 
och COX-2), som är aktivt i bildningen av prostaglandiner 
från arakidonsyra. COX-1 finns uttryckt i de flesta vävnader 
och är involverat i normal vävnadshomeostas. Vid inflamma-
tioner bildas och frigörs prostaglandiner som, tillsammans 
med bl.a. histamin och bradykinin, ger effekter på kärl och på 
nociceptiva receptorer, vilket leder till vasodilatation, ökad 
kärlpermeabilitet och smärta. Det är främst COX-2 som 
aktiveras i de inflammatoriska cellerna och de antiinflam-
matoriska och analgetiska effekterna av NSAID beror därför 
främst på att de hämmar COX-2. Hämningen av prostaglan-
dinsyntesen ligger också bakom de flesta biverkningar som 
NSAID kan ge. Hos katt, liksom hos andra djurslag, är de 
vanligaste biverkningarna skador på slemhinnan i magtarm-
kanalen, njurskador och leverskador.

Katter som under 2018 rapporterats få biverkningar av 
NSAID har behandlats för lindring av smärta och inflam-
mation i olika vävnader och organ, såsom leder, muskulatur, 
munhåla och tänder. Biverkningar som rapporterats är njur-
svikt, leverskada, kräkningar, diarré, inappetens och letargi. 
Hos en katt som fick Metacam injektionslösning sågs en lokal 
reaktion på injektionsplatsen. Detta är kända biverkningar för 
NSAID hos katt och anges i preparatens produktresuméer. 

Hos en katt med urinvägsinfektion som fick Metacam oral 
suspension + Vetrimoxin oral pasta sågs ett par epileptiska 
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anfall. En annan katt som fick Metacam oral suspension + 
Vetrimoxin oral pasta reagerade med kräkningar. En katt som 
i samband med tandoperation fick Metacam oral suspension 
+ Synulox vet tabletter reagerade med krampanfall och diag-
nostiserades också med en njurskada. Kattens allmäntillstånd 
försämrades och den avlivades. Hos en katt med inflamma-
tion i penis (ollon och förhud; balanopostit) som fick Onsior 
tabletter sågs svårigheter att kissa. Veterinären misstänkte 
att behandlingen med Onsior, förutom penisinflammationen, 
kunde ha bidragit till symtomen. 

Nervsystemet
En katt som opererades för pyometra och juvertumör pre-
medicinerades med Temgesic (buprenorfin) följt av Alfaxan 
(alfaxalon) och underhållsanestesi med SevoFlo (sevofluran) 
och syrgas. I samband med uppvaknandet drabbades katten 
av tonisk kramp, som utan behandling släppte efter 30 – 60 
sekunder, och som misstänktes vara relaterad till använd-
ningen av Alfaxan. Det anges i produktresumén för Alfaxan 
att psykomotorisk agitation kan förekomma hos en minoritet 
av hundar och katter under uppvakningen efter anestesi. En 
katt fick i samband med en operation Midazolam och Alfaxan 
och drabbades då av ett hjärtstopp, som man lyckades häva. 
Djurägaren misstänkte att Alfaxan kunde ha bidragit till 
hjärtstoppet. Katten hade tidigare i samband med en operation 
fått dexmedetomidin och ketamin utan att några biverkningar 
inträffat. 

En katt fick i samband med en kastration Cepetor vet 
(medetomidin) och Butomidor vet följt av Antisedan vet 
(atipamezol) som antidot. Eftersom operationssåret efter ett 
par timmar behövde åtgärdas igen fick katten ånyo samma 
medicinering. Den drabbades då av lungödem och blev mycket 
tungandad och fick en rosslande andning. Katten fick Furix 
(furosemid) (injektionslösning följt av tabletter som efterbe-
handling) och den blev då bättre. 

En katt fick i samband med en operation Nimatek Vet 
(ketamin; ett dissociativt anestetikum) och blev då våldsamt 
exciterad, började springa runt i rummet och fick en livsho-
tande hög kroppstemperatur (42,8°C). Katten kyldes ner och 
kunde sedan sövas med propofol. En möjlighet är att katten 
har drabbats av malign hypertermi. Det är en ärftlig åkomma 
som förekommer hos katt, liksom hos andra djurslag (hund, 
svin, häst) och även hos människa. Malign hypertermi kan hos 
känsliga individer framkallas av stress och fysisk aktivitet. 
Även vissa läkemedel, såsom inhalationsanestetika, kan 
framkalla malign hypertermi.  Det finns dock inga uppgifter 
i litteraturen om att ketamin skulle kunna vara en utlösande 
faktor. Det kan nämnas att det i produktresumén för Ketami-
nol vet anges att ketamin i kombination med sedativa kan störa 
kroppens temperaturreglering, vilket särskilt bör beaktas hos 
mindre djur. 

I en rapport meddelas att en katt i samband med en kastra-
tion fick injektioner i nacken av Cepetor vet (medetomidin), 
Butomidor vet (butorfanol) och Meloxidolor (meloxikam). 
Dagen efter fick katten på injektionsstället först klåda och 
alopeci och därefter eksem på ett ca 1x1,5 cm stort område. 
I en rapport meddelas att en katt som fick Exagon vet 

(pentobarbital) för eutanasi inte avled trots att den rekom-
menderade dosen kraftigt överskreds. Katten avlivades då med 
propofol.

Det finns två biverkningsrapporter för Prevomax injektions-
vätska (maropitant) som hos katt används för att förebygga och 
behandla kräkning och illamående i kombination med annan 
stödjande behandling. Maropitant verkar som en receptor-
antagonist till neurokinin 1 (NK1), vilket i sin tur hämmar 
bindningen av substans P till receptorer i kräkcentrum i hjär-
nan. Substans P anses vara den viktigaste neurotransmittorn 
i kräkningsprocessen. En katt fick en smärtreaktion efter en 
subkutan injektion av Prevomax. Det anges i produktresumén 
att Prevomax ger måttliga till svåra smärtreaktioner på injek-
tionsstället hos en tredjedel av katterna. Hos en annan katt 
sågs vid en operation hypersalivering som man misstänkte 
orsakats av att katten fått Prevomax. 

Tiamazol 
Tiamazol är en substans som blockerar biosyntesen av 
sköldkörtelhormon och som ges till katt som behandling mot 
hypertyreos (Apelka Vet; Felimazole vet). I sköldkörteln 
katalyserar tyroideaperoxidas oxideringen av jodid (”jonisk 
jod”, I¬¯) till jod (”atomiskt jod”, I2). Joden (I2) binder till 
tyreoglobulin, som i sin tur katalyserar joderingen av tyrosin 
till sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin 
(T3). Tiamazol hämmar tyroideaperoxidas och blockerar 
därigenom bildningen av T4 och T3. 

Hos en katt som fick Apelka Vet sågs efter cirka en månads 
behandling bilaterala ulcerationer på huvudet. En katt som 
behandlades med Apelka Vet fick efter cirka två månader en 
ulcerativ dermatit. Hos en katt sågs efter cirka två veckors 
behandling med Apelka Vet svullnad och ulcerationer på 
överläppen och över båda ögonen. Hos en katt som fick Apelka 
Vet i cirka två veckor sågs kräkningar inappetens, konjunktival 
svullnad (chemos) samt förhöjda nivåer av pancreatic lipase 
immunoreactivity (PLI), som är ett index på pankreatit. En 
katt som behandlades med Felimazole vet i cirka ett år fick 
klåda och hudavlossning i skinnet på huvudet. Hos en katt som 
fått Felimazole vet i cirka två månader sågs sår vid öronen. 
En katt som först fick Apelka Vet i cirka två veckor reagerade 
med inappetens, klåda i huvudet, trötthet och kräkningar. 
Efter cirka en månads uppehåll hade katten återhämtat sig och 
då påbörjades en behandling med Felimazole vet. Då denna 
behandling pågått i cirka en månad fick katten klåda, främst i 
nacken och tinningarna och behandlingen avbröts. En katt fick 
Felimazole vet i cirka 2,5 månader och därefter Apelka Vet i 
cirka en månad. Under behandlingsperioden sågs kräkningar 
och katten fick en tilltagande leukocytopeni. 

Det anges i produktresuméerna för Felimazole vet och 
Apelka Vet att det kan förekomma biverkningar såsom 
kräkningar, letargi, hudbiverkningar (klåda och sår) och hema-
tologiska avvikelser (leukopeni, trombocytopeni, hemolytisk 
anemi). Det anges att biverkningarna försvinner inom 7 - 45 
dagar efter att tiamazolterapin avbrutits. Tiamazol är även 
registrerat mot hypertyreos hos människa (Thacapzol®), där 
de vanligaste biverkningarna anges vara leukocytopeni och 
hudaffektioner (urtikaria, exantem). 
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Hjärta och kretslopp
Det finns två rapporter där katter p.g.a. njurinsufficiens fått 
Semintra oral lösning (telmisartan). Telmisartan är en angi-
otensin II-receptorantagonist. Angiotensin II har en kraftigt 
vasokonstriktiv effekt och då receptorerna blockeras erhålls 
en sänkning av blodtrycket och en skyddande inverkan på 
njurfunktionen. Hos en katt med stenar i urinen (urolithi-
asis) och njursvikt sågs vid insättandet av Semintra slöhet, 
nedsatt aptit, kräkningar och diarré. Symtomen försvann då 
behandlingen avslutades. Hos en annan katt med njursvikt 
som behandlades med Semintra sågs tecken på leverskada 
(förhöjda blodvärden av enzymerna ALAT /= alaninamino-
transferas/ och ALP /= alkaliskt fosfatas/) och behandlingen 
avslutades. Det anges i produktresumén för Semintra att milda 
och övergående gastrointestinala tecken samt förhöjda lever-
enzymer har observerats i mycket sällsynta fall. 

Det finns en rapport för en katt som behandlats med 
Fortekor vet tabletter (benazeprilhydroklorid). Benazepril 
är en ACE-hämmare d.v.s. en hämmare av enzymet angio-
tensin converting enzyme, som minskar metabolismen av 
angiotensin I till angiostensin II. Detta reducerar nivåerna av 
angiotensin II, vilket ger ett sänkt blodtryck och en skyddande 
effekt på njurens funktion. Hos en katt med kronisk nefrit 
och hypertoni som fick Fortekor vet sågs trötthet, inappetens, 
kräkningar och diarré. Behandlingen avslutades och katten 
blev långsamt bättre. Det anges i produktresumén för Fortekor 
vet att emesis, anorexia, dehydrering, letargi och diarré har 
rapporterats hos katter i sällsynta fall.

Urin- och könsorgan
Inom ATC-vet-gruppen Urin-och könsorgan finns en 
rapport för en honkatt (5 år) som behandlats med Promon 
vet (medroxiprogesteronacetat), som är nära besläktad med 
naturligt progesteron, men har en starkare progestogen effekt. 

Vid cirka ett år ålder diagnosticerades katten med fibroade-
nomatös juverhyperplasi, som är en godartad juvertillväxt 
som framförallt drabbar unga okastrerade honkatter. I 
juverhyperplasivävnaden finns progesteronreceptorer och 
tillväxten stimuleras av endogent progesteron eller av tillfört 
progesteron eller progesteronderivat (exogena progestogener). 
Fibroadenomatös juverhyperplasi kan behandlas genom att 
katterna kastreras.  I det här fallet informerades djurägaren 
om detta, men katten befanns vara dräktig och beslut togs om 
att den skulle få fullfölja dräktigheten. Därefter normali-
serades kattens juverstorlek och hon fick flera kullar med 
kattungar. I mars 2018 fick katten för uppskjutande av brunst 
en injektion av Promon vet och cirka tre månader senare 
ytterligare en injektion. Efter den första injektionen erhölls 
en lindrig tillväxt av juvret, men efter andra injektionen blev 
tillväxten mycket snabb. Katten fick kabergolin (Galastop 
vet), meloxikam och amoxicillin, men tillväxten fortsatte och 
nekroser erhölls i huden runt juvret. Efter två månader togs 
därför beslut om avlivning.

Immunsystemet
Det finns tre rapporter för katter som fått Atopica vet 
(ciklosprin). Hos en katt med klåda och utslag sågs inappetens, 
kräkningar och diarré efter cirka en månads behandling med 
Atopica vet oral lösning. Medicineringen avslutades och katten 
återhämtade sig inom tre dagar från de gastrointestinala 
biverkningarna. Ingen förbättring sågs dock av klådan och 
utslagen. En katt som fått Atopica vet tabletter mot en allergi 
började efter flera års behandling tappa aptiten, gå och lägga 
sig och sedan bli nästan helt utslagen under cirka 2-3 timmar 
efter tablettgiva. Därefter började katten bli sig själv igen. Hos 
en katt med atopi som behandlats med Atopica vet oral lösning 
i cirka ett år sågs knölar vid örat och svalget. Biopsi visade ett 
höggradigt malignt lymfom. Beslut togs om avlivning.

Figur 4. En person som med spraymetod vaccinerade kycklingar med Nobilis IB Ma5 vet, som är ett levande försvagat vaccin mot infektiös bronkit, 
reagerade vid tre olika vaccinationstillfällen med förkylningssymtom. 
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Övrigt
En katt med misstänkt ringorm fick Itrafungol vet oral lösning 
(itrakonazol) i tre behandlingsperioder om sju dagar vardera 
och med sju dagars uppehåll mellan behandlingarna. Efter 1-2 
veckor började trampdynorna flagna och de har sedan under 
cirka ett halvt år förblivit tunna och fjällande. Det är oklart vad 
som orsakat denna reaktion. En rapport rör en 18 år gammal 
katt med diabetes som behandlades med ProZink insulin, som 
är en suspension innehållande humant rekombinant insulin, 
zink och protamin (ett lågmolekylärt protein). ProZink 
insulin frigörs långsamt från injektionsdepån och används 
för behandling av diabetes hos katter. Djurägaren upplevde 
att preparatet gav olika effekt på kattens hälsotillstånd vid 
olika tillfällen. Det är oklart vad detta beror på. En rapport 
rör en katt med klåda som fick Prednisolon Pfizer tabletter. 
Efter cirka en månads behandling blev katten i samband med 
tablettgiva trött och den fick mios följt av mydriasis. Behand-
lingen avslutades därför. En katt med en öroninfektion som 
fick Canaural vet örondroppar reagerade med skakningar på 
huvudet, ataxi och ett onormalt beteende.

BIVERKNINGAR HOS MÄNNISKA
Människor kan få biverkningar om de exponeras för läkemedel 
vid behandling av djur. Fyra rapporter rör personer som av 
misstag stuckit sig själva med injektionsnålar vid vaccinering 
av djur. En rapport rör en person som fick ett stick i vaden vid 
vaccinering av grisar med Improvac. Efter en stund började 
benet värka och svida och ett par timmar senare uppstod en 
svullnad i vaden. Svullnaden kvarstod ett par dagar och avtog 
sedan långsamt, men efter fyra dagar var svullnaden ännu 
inte helt borta. En person som arbetade med vaccination av 
grisar med Porcilis Ery-Parvo stack sig av misstag i insidan av 
handleden. Initialt sågs en liten blödning och svullnad och en 
smärtreaktion erhölls i armen. Dagen därpå hade svullnaden 
och smärtan avtagit. En person råkade sticka sig i vänster 
arm ovanför armbågen vid vaccination av grisar med Ingelvac 
FLEXCombo (Ingelvac CircoFLEX + Ingelvac MycoFLEX). 
Detta resulterade i svullnad, blödning och smärta, men dagen 
därpå var reaktionen nästan borta. En person som arbetade 
med vaccination av fjäderfä med Nobilis Erysipelas råkade 
sticka sig i tummen och pekfingret. Efter ett par dagar sågs 
inflammationer runt sticksåren och två veckor senare fick per-
sonen feber. Personen fick kortison och ett antihistamin varvid 
reaktionen klingade av.

En rapport rör en person som med spraymetod vaccine-
rat kycklingar med Nobilis IB Ma5 vet, som är ett levande 
försvagat (attenuerat) vaccin mot infektiös bronkit, stam 
Ma5. Dagsgamla kycklingar vaccineras via spray. Vid tre olika 
vaccinationstillfällen reagerade personen med förkylnings-
symtom (Figur 4).  Det är troligen en allergisk reaktion 
mot den aktiva vaccinkomponenten eller mot någon av de 
hjälpämnen (excipienter) som finns med i preparatet. Infektiös 
bronkit (IB) hos fjäderfä är en mycket smittsam virussjukdom 
som orsakas av infektiöst bronkitvirus i släktet Coronavirus. 
Detta är en grupp virus som kan infektera olika djurslag och 
även människa och som främst ger infektioner i de övre respi-
rationsvägarna. Dessa virus har en hög specificitet för ett visst 

species och det är därför inte troligt att symtomen hos perso-
nen i det här fallet skulle bero på virulens hos det attenuerade 
aviära Coronaviruset.  Det anges i bipacksedeln för Nobilis IB 
Ma5 vet att rena handskar och andningsskydd ska användas 
vid sprayvaccination. 

En kvinna som behandlat sin hund med APOQUEL tablet-
ter (oclacitinib) fick en knöl på pekfingret på den hand som 
använts för att ge tabletterna. Hon nämner själv att hon inte är 
säkert på att knölen beror på tablettgivan. I produktresumén 
för APOQUEL anges att ”Tvätta händerna efter att du gett 
hunden läkemedlet”. 

En kvinna som behandlade sin katt med Apelka Vet oral 
lösning (tiamazol) använde en flaska som läckte och hon 
fick preparatet på fingrarna. Efter ett par dagar blev hon 
illamående och hon fick diarré. Det anges i produktresumén 
för Apelka Vet att man ska undvika exponering av hud och 
mun, inklusive hand-till-mun-kontakt. Man ska tvätta hän-
derna med tvål och vatten efter administrering av läkemedlet 
och hantering av kattsand/kräkning från behandlade djur. 
Tiamazol är en misstänkt human teratogen substans och 
fertila kvinnor måsta bära ickepermeabla engångshandskar 
vid administrering av läkemedlet eller hantering av kattsand/
kräkning från behandlade djur.

En kattägare som behandlade sin katt med Frontline Comp 
spot-on gav någon timme senare sin katt en puss i nacken. 
Personen sköljde genast munnen och borstade tänderna, men 
kände ändå en viss sveda och domning i munnen. Det anges 
i produktresumén för Frontline Comp att ”Produkten kan 
orsaka irritation i slemhinnor, hud och ögon varför kontakt 
med mun, hud och ögon bör undvikas”. En djurägare som 
schamponerade sin hund med Malaseb vet (klorhexidin 
+mikonazol) fick sveda och erosioner på hud och naglar. Det 
anges i produktresumén för Malaseb vet att överkänsliga 
personer ska undvika kontakt med läkemedlet. Efter att 
djuret schamponerats med Malaseb vet ska händerna tvättas 
och torkas noga. 

En husse och en matte som behandlade sina katter med 
Bravecto spot on fick efter 2-3 dagar klåda och utslag i ansikte 
och på öron och bål. Biverkningarna kvarstod i mer än en 
vecka. Det anges i produktresumén för Bravecto spot on 
att ”Läkemedlet binder till hud och kan vid spill även binda 
till andra ytor. Hudutslag, stickningar eller domningar 
har rapporterats hos ett fåtal individer vid hantering av 
läkemedlet eller vid hantering av ett behandlat djur. För att 
undvika hudkontakt ska tillgängliga engångsskyddshandskar 
användas vid hantering och administrering av läkemedlet. 
Vid hudkontakt, tvätta omedelbart det område som kommit i 
kontakt med lösningen med tvål och vatten. I vissa fall är tvål 
och vatten inte tillräckligt för att få bort medel som hamnat 
på fingrarna, därför ska handskar användas”.

AVSLUTNING
Godkännande och registrering av läkemedel föregås av omfat-
tande farmakologiska och toxikologiska undersökningar. 
Det är emellertid endast möjligt att ha klarlagt de vanligaste 
biverkningarna vid godkännandet av nya läkemedel. Sådana 
som inträffar sällan eller som är specifika för vissa djurslag 
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eller vissa raser inom ett djurslag kan ibland endast upptäckas 
i samband med den kliniska läkemedelsanvändningen. Man 
ska därför vara särskilt observant på möjliga biverkningar av 
nya preparat under de första åren efter introduktionen. Vid 
biverkningsrapporteringen är det särskilt viktigt att dödsfall, 
livshotande reaktioner och andra allvarliga biverkningar 
rapporteras. Det gäller även biverkningar hos människor till 
följd av exponering för veterinärmedicinska läkemedel. Även 
rapporter om bristande effekter och rester av läkemedel i 
livsmedel från livsmedelsproducerande djur utöver angivna 
karenstider samt möjliga miljöproblem som kan relateras till 
läkemedelsanvändning bör rapporteras. 

Man gör vid granskningen av biverkningsrapporterna en 
evaluering av biverkningens allvarlighetsgrad (allvarlig/ icke 
allvarlig) samt en kausalitetsbedömning, d.v.s. en uppskattning 
av hur troligt det är att de symtom som man ser hos djuret är 
relaterade till det läkemedel som getts eller om symtomen kan 
bero på annan orsak. Man tar härvid hänsyn till flera faktorer, 
såsom förekomst av kliniska och patologiska karakteristika 
(baserat på tidigare kunskap om preparatet), association i tid 
mellan behandling och negativa reaktioner samt uteslutning av 
andra orsaker än läkemedlet till de iakttagna symtomen (t.ex. 
en fortsatt sjukdomsutveckling).

Det finns för veterinärer, liksom för viss personal inom 
human hälso- och sjukvård, en författningsmässig skyldighet 
att rapportera vissa biverkningar. För veterinärer anges detta i 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhets-
övervakning av läkemedel som används till djur (13§). Texten 
i 13§ lyder som följer: ”Veterinärer ska snarast rapportera till 
Läkemedelsverket samtliga allvarliga biverkningar hos djur, 
samtliga oförutsedda biverkningar hos djur, sådana biverk-
ningar som synes öka i frekvens hos djur samt biverkningar hos 
människor. Rapporteringsskyldigheten gäller även misstänkta 
biverkningar samt biverkningar vid icke avsedd användning av 
veterinärmedicinskt läkemedel.

Veterinärer ska rapportera motsvarande biverkningar som 
anges i första stycket avseende humanläkemedel i veterinär-
medicinsk användning.” 

Vid beräkningar av hur frekvent läkemedelsbiverkningar 
förekommer är en osäkerhetsfaktor att data från olika länder 
visar att det finns en avsevärd underrapportering. Det gäller 
troligen även Sverige, även om de sammanställningar som 
gjorts indikerar att svenska veterinärer är mycket duktiga 
på att rapportera biverkningar. Det kan här påpekas att i 
motsats till flera andra länder ska enligt regelverket (se ovan) 
veterinärer rapportera biverkningar direkt till den svenska 
myndigheten (dvs Läkemedelsverket) – inte till företagen. 
Detta är viktigt eftersom företagen ännu inte enligt gällande 
lagstiftning är skyldiga att till Läkemedelsverket i sin tur 
skicka vidare sådana biverkningar som man bedömer vara ick-
eallvarliga. Dessa biverkningar kommer inte med i statistiken 
förrän vid de säkerhetsuppdateringar som företagen gör till 
Läkemedelsverket, vilket oftast sker vart tredje år. 

Rapporteringen av läkemedelsbiverkningar innebär möj-
ligheter att upptäcka nya biverkningar hos djur och att bevaka 
redan kända biverkningar. Rapporteringen av biverkningar 
utgör således ett viktigt instrument för att minimera riskerna 

för negativa läkemedelseffekter.
Avslutningsvis vill vi tacka alla veterinärer som har skickat 

in biverkningsrapporter.

SUMMARY
Adverse reactions to veterinary drugs reported in Sweden 
during 2018, part 6.

A series of articles in Svensk Veterinärtidning describe the 
adverse drug reactions in animals reported to the Swedish 
Medical Products Agency during 2018. The present article 
concerns adverse drug reactions reported in cats and adverse 
reactions reported in humans exposed to drugs used in 
animals. In cats negative effects of vaccines were the most 
frequently reported adverse reactions. There were also several 
reports for antiparasitic drugs, NSAIDs and drugs acting 
on the nervous system and other organ systems. In humans 
there were four reports of negative reactions in persons who 
accidentally injected themselves when vaccinating animals. 
One person got cold-symptoms after vaccinating chicken 
with spray-vaccination. There were also reports regarding 
persons who experienced adverse reactions when treating 
their animals with APOQUEL, Apelka Vet, Frontline Comp 
and Bravecto.
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